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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 2) ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาลโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาลใน
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 76 โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลโรงเรี ยนละ 3 คน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 1 คน พนักงานครู ระดับอนุ บาล 1 คน พนักงานครู ระดับประถมศึกษา 1 คน รวมผูใ้ ห้
ข้อมูลทั้งสิ้ น 228 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า
1. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก
2. ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาลโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งวัฒ นธรรมองค์ก ารกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยน
เทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสํ าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ/ ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) the organizational culture of the municipal
schools in Locally Educational Group 1, 2) the morale of teachers of the municipal schools in Locally
Educational Group 1, and 3) the relationship between the organizational culture and the morale of the
government teachers of the municipal schools in Locally Educational Group 1. The sample used in this
research were 76 schools. The 3 respondents in each school were school director, early childhood teacher
and elementary teacher, 228 respondents in total. The statistics used for analyze the data were
frequencies, percentages, mean, standard deviations, and Pearson’s product-moment correlation
coefficient.
The findings revealed as follows :
1. The organizational culture of the municipal schools in Locally Educational Group 1 as a whole
and individual aspect were at a high level.
2. The morale of teachers of the municipal schools in Locally Educational Group 1 as a whole and
individual aspect were at a high level.
3. The relationship between the organizational culture and the morale of teachers of the municipal
schools in Locally Educational Group 1 was found at .01 level of significance.
Keywords : Organizational Culture/ Morale of Teacher
บทนํา
สังคมยุคใหม่เป็ นสังคมที่มีความซับซ้อน หลากหลาย ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์สังคมไทยได้รับ
อิ ทธิ พ ลจากภายนอกประเทศเกื อบทุ กด้าน ประเทศไทยมี การติ ด ต่ อสัมพันธ์ กับต่ างประเทศอย่างไม่ มี
ขี ด จํา กัด ในทุ ก ด้า น ทํา ให้ มี ก ารถ่ า ยเทวัฒ นธรรมการบริ โภคตามแบบอย่ า งประเทศทุ น นิ ย ม การ
ลอกเลียนแบบแนวคิดและวิธีการปฏิบตั ิอย่างไม่พิจารณาไตร่ ตรองให้ลึกซึ้ ง ส่ งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ระบบงาน บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึงได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และใช้เป็ นแผนหลักในการกําหนดทิ ศทางการปฏิ รูป มี การออกพระราช
กฤษฎีกาการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545 ตลอดจนออกมาตรการต่าง ๆ อีกมากมายในการพัฒนา
ระบบราชการเพื่ อ ให้มี ขี ด ความสามารถและมาตรฐานการทํา งานในระดับ สู ง เที ย บเกณฑ์ส ากลและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดียงิ่ ขึ้น
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การรวมกลุ่ มของบุ คคลอย่างมี ระเบี ย บก่ อให้เ กิ ดองค์การขึ้ นมา เมื่ อปั จเจกบุ คคลมารวมกันใน
องค์การซึ่ งแต่ละคนมี ความคิด ทัศนคติที่แตกต่างกัน จําเป็ นต้องอาศัยศูนย์รวมของจิ ตใจเป็ นที่ยึดเหนี่ ยว
(Cohesion) สิ่ งนั้นคือ วัฒนธรรมในการทํางานเป็ นศูนย์รวมของจิ ตใจ และเป็ นรากฐานสําคัญที่กาํ หนด
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละองค์การ ซึ่ งวัฒนธรรมเป็ นหลักในการดําเนิ นชีวิต หรื อวิถีชีวิต
หรื อเป็ นแบบแผนสําหรับพฤติกรรมในการทํางานของสังคม (สมุทร ชํานาญ, 2555: 1) วัฒนธรรมองค์การที่ดี
ย่อมทําให้องค์การดําเนิ นได้อย่างราบรื่ น หรื อประสบความสําเร็ จก้าวหน้า ทําให้บุคลากรในองค์การมี
จิตสํานึ กตรงกัน มีเป้ าหมายร่ วมกันและมีแนวทางการปฏิบตั ิงานไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้กระบวนการ
บริ หารงานดําเนิ นไปในทิศทางเดียวกัน ความขัดแย้งย่อมมีนอ้ ยหรื อปั ญหาได้รับการแก้ไขและจบลงด้วยดี
ในเวลาที่รวดเร็ วและทันกับสถานการณ์ (เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์, 2554: 6) การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีความ
เข้ม แข็ง และยัง่ ยืน นั้น องค์การจํา เป็ นต้องกําหนดเป้ าหมายการปฏิ บตั ิ งานร่ ว มกัน เพื่อเป็ นวิ ธีปฏิ บตั ิ ที่
บุคลากรเห็นคุณค่าร่ วมกันตระหนักและเข้าใจตรงกัน นัน่ คือค่านิยมขององค์การ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 6) การที่สถานศึกษามีการเปิ ดกว้างในการสรรหากําลังคน (Recruitment) ที่มี
ความหลากหลาย แตกต่ างกัน ทั้งพื้น ฐานความรู ้ ประสบการณ์ เชื้ อชาติ และองค์ประกอบอื่ น ๆ ทําให้
วัฒนธรรมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอยู่ตลอดเวลา วัฒนธรรมองค์การที่ดีย่อมทําให้
องค์กรดําเนิ นได้อย่างราบรื่ นหรื อประสบความสําเร็ จก้าวหน้า การสร้ างวัฒนธรรมองค์การให้มีความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืนนั้น องค์การจําเป็ นต้องกําหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานร่ วมกันเพื่อเป็ นวิธีปฏิบตั ิที่บุคคล
บุคลากรเห็นคุณค่าร่ วมกันตระหนักและเข้าใจตรงกัน นัน่ คือค่านิ ยมขององค์การนั่นเอง ช่วงเวลาในการ
ปฏิรูปการศึกษาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจําเป็ นต้องทําความเข้าใจและให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค์การหรื อ
การสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสถานศึกษาแต่ละแห่ ง ผูน้ าํ ที่ชาญฉลาดจะทําให้บุคลากรปฏิบตั ิงานแบบ
ยอมอุทิศตัวเพื่องานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเจตคติที่ดีต่องาน มีความสุ ขในการทํางาน การที่บุคลากร
สร้างประสิ ทธิภาพในการทํางานถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้งานภายในองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ อุทยั
หิ รัญโต (2531: 214) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากร คือ การ
เสริ มสร้ างขวัญกําลังใจและบํารุ งรั กษามิ ให้ต่ าํ ลง ซึ่ งสอดคล้องกับเดวิสและนิ วสตรอม (Davis and
Newstrom, 1985: 59) ให้ความเห็นว่าเป็ นหน้าที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารทุกระดับที่ตอ้ งให้ความเอาใจใส่ ต่อขวัญ
กําลังใจของบุคลากรให้อยูใ่ นระดับดีและสู งอยูเ่ สมอการให้ความร่ วมมือในการทํางานอย่างสมานฉันท์น้ นั
จะบังเกิ ดได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารองค์การเข้าใจถึงความต้องการของมนุ ษย์และสามารถเลือกใช้วิธีการจูงใจ
ให้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานเกิ ดความมัน่ ใจและเกิ ดความรู ้ สึกที่ จะอุ ทิศตนเพื่องานได้อย่างถูก ต้อง ขวัญในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นปฏิกิริยาทางอารมณ์และจิตใจของคนประกอบกับความรู ้สึกว่าหน่ วยงานมีความมัน่ คงและ
ดําเนิ นชีวิตอย่างผาสุ ก มีความพึงพอใจในสภาพการทํางานมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ ได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรม มีความรู ้สึกในความสําเร็ จและความรู ้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการ
กําหนดนโยบาย และความนับถือตนเอง โอเรลลี ชัทแมน และคาร์ ลเวล (O'Reilly, Chatman, and
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Caldwell's, 1991: 487-516) กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การ) 7 ประการ ดังนี้ 1) นวัตกรรมและความเสี่ ยง
(Innovation and Risk Taking) 2) การให้ความสําคัญกับรายละเอียดของงาน (Attention to Detail) 3) การให้
ความสําคัญกับผลลัพ ธ์ ของงาน (Outcome Orientation) 4) การให้ความสําคัญกับบุ คลากร (People
Orientation) 5) การให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม (Team Orientation) 6) การปฏิบตั ิงานในเชิงรุ ก
(Aggressiveness) และ 7) ความมัน่ คง (Stability) ส่ วนในด้านขวัญการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู น้ นั เบนเลย์
และเรมเพล (Bentley and Rempel, 1970: 4) กล่าวว่า ประกอบด้วยปั จจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั ผูบ้ ริ หาร 2) ความพอใจในหน้าที่การงาน 3) สัมพันธภาพระหว่างครู 4) เงินเดือน 5) ปริ มาณ
การสอน 6) หลักสู ตร 7) สถานภาพของครู 8) ชุมชนกับการสนับสนุ นการศึกษา 9) อาคารสถานที่และการ
บริ การ และ 10) ภาวะกดดันทางสังคม
ผูน้ าํ จึงมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์การด้วยการกระตุน้ บุคลากร
ให้กล้าเสี่ ยง กล้าทดลองคิดทําในสิ่ งใหม่ และเน้นการให้รางวัล ผลตอบแทนแก่ผู ้ ที่ริเริ่ ม สร้างสรรค์เป็ น
พิเศษ แต่ยงั คงมีปัญหาในด้านการบริ หารจัดการศึกษาขาดนวัตกรรมใหม่ในการบริ หาร ไม่ให้ความสําคัญ
กับงาน ครู และบุคลากรเท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดการส่ งเสริ มให้ทาํ งานเป็ นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
และครู ย งั มี น้อย ที่ สําคัญคื อครู มีภ าระงานมากทั้งด้า นการสอนและภาระงานพิเ ศษอื่ น ๆ ประกอบกับ
โรงเรี ยนมีการโยกย้ายของบุคคลากรค่อนข้างบ่อย ในทุกๆ ปี การศึกษาทําให้การทํางานร่ วมกันของบุคลากร
ขาดความต่อเนื่ อง บุคลากรรุ่ นใหม่ขาดความต่อเนื่ องในการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ ครู ไม่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรี ยน ปัญหาครู ไม่เข้าสอนหรื อเข้าสาย ครู มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่มี
การศึกษาวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของโรงเรี ยน (ศริ นยา เหล่าลาภะ, 2559: 159-160) นอกจากนี้ยงั
พบสาเหตุสาํ คัญอีกบางประการ เช่น การที่บุคลากรในโรงเรี ยนมีความคิด ความเชื่อ ค่านิ ยม และพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน ภายใต้วฒั นธรรมองค์การที่ไม่เอื้อต่อการทํางานซึ่ งมีความแตกต่างทั้งในระดับโรงเรี ยนและ
ต่ า งวัฒ นธรรมการทํา งาน อี ก ทั้ง ผูบ้ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นยัง มองปั ญ หาของโรงเรี ย นแตกต่ า งกัน
(กาญจนา เกสร, 2557: 25)
อี กทั้งปั จจุ บนั มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วก่ อให้เกิ ดปั ญหาต่อการ
บริ หารและพัฒนางานของสถานศึกษาอย่างมากมาย อีกทั้งสถานศึกษาเป็ นองค์กรที่มีบุคลากรหลายระดับ
เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องใช้ความสามารถเชิงการบริ หารในการดําเนิ นการพัฒนาครู
ให้ได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิภารกิจพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
สังคมที่เปลี่ยนไป
จากปั ญ หาดัง กล่ า วผูว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาวัฒ นธรรมการทํา งานในองค์ก ารกับ ขวัญ ในการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานครู ในโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่ นที่ 1 โดยนําแนวคิดวัฒนธรรม
องค์การ 7 ประการของโอเรลลี ชัทแมนและคาร์ลเวล (O'Reilly, Chatman, and Caldwell) และแนวคิดขวัญ
ในการปฏิบตั ิงาน 10 ประการของเบนเลย์และเรมเพล (Bentley and Rempel) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อทราบวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
2. เพื่อทราบขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู
โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
สมมุติฐานการวิจัย
วัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กนั
วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั เป็ น3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็ นการจัดเตรี ยมโครงการวิจยั เพื่อเสนอขออนุมตั ิโครงการซึ่ง
เป็ นขั้นตอนซึ่งเริ่ มจากการศึกษาเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิติ ปั ญหาและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเสนอความ
เห็นชอบโครงการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เป็ นขั้นตอนการใช้แบบสอบถามซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นตาม
ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจยั ที่นาํ ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) แล้วจึงนําไปหา
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนําไปทดลองใช้ (Try out) กับสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30
ชุด นําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วจัดทําร่ างรายงานผลการวิจยั และนําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ และปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิ พนธ์ แล้วจัดทําเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จ ัย ได้แก่ สถานศึ กษาสั งกัดเทศบาล กลุ่ มการศึ กษาท้องถิ่ นที่ 1 ซึ่ งเป็ น
สถานศึ ก ษาที่ ต้ ัง อยู่ ใ น 5 จัง หวัด คื อ จัง หวัด นครปฐม จัง หวัด ปทุ ม ธานี จัง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้ น 92 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิ ดตารางของเคร็ จซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970:
607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 76 โรงเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามจังหวัด สุ่ มตัวอย่างแต่ละโรงเรี ยนด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
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ผู้ให้ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั กําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละสถานศึกษาจํานวน 3 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 1 คน
พนักงานครู ระดับอนุบาล 1 คน พนักงานครู ระดับประถมศึกษา 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 228 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.ตัวแปรพื้นฐาน เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั ประสบการณ์ในการทํางาน
2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ตามแนวคิดของโอเรลลี่ย ์ แชทแมน และ
คอลเวล (O’Reilly, Chatman and Caldwell, 1991) ทั้งหมด 7 ตัวแปร ประกอบด้วย นวัตกรรมและความ
เสี่ ยง (X1) การเอาใจใส่ ต่อรายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน(X2) การให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ของงาน (X3)
การให้ความสําคัญกับบุคลากร (X4) การให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม (X5) การปฏิบตั ิงานในเชิงรุ ก
(X6) ความมัน่ คง (X7)
3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตั ิงาน ของเบนเลย์และเรมเพล (Bentley
and Rempel, 1970) ทั้งหมด10 ตัวแปร ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูบ้ ริ หาร (Y1) ความพอใจใน
หน้าที่การงาน (Y2) ความสัมพันธ์ระหว่างครู (Y3) เงินเดือน (Y4) ปริ มาณการสอน (Y5) หลักสู ตร (Y6)
สถานภาพของครู (Y7) ชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา (Y8) อาคารสถานที่และการบริ การ (Y9) ภาวะ
กดดันทางสังคม (Y10)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิ ดของโอไรลลี่ ยแ์ ชทแมน และคอลเวล
(O’Reilly,Chatman and Caldwell, 1991: 487-516)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตั ิงานตามแนวคิดของเบนเลย์และเรมเพล (Bentley and
Rempel, 1970: 4)
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลกั ษณะเป็ นคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคริ์ ท (Likert’s five rating scale, 1967: 90-95) โดยมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ/ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาล
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ให้มีน้ าํ หนักเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ/ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาล
อยูใ่ นระดับมาก ให้มีน้ าํ หนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ/ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาล
อยูใ่ นระดับปานกลาง ให้มีน้ าํ หนักเท่ากับ 3 คะแนน
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ระดับ 2 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ/ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาล
อยูใ่ นระดับน้อย ให้มีน้ าํ หนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ1 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ/ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาล
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าํ หนักเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมองค์การกับขวัญใน
การปฏิ บตั ิ งานของพนักงานครู จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม ตามขอบเขตเนื้อหาที่กาํ หนด
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนําไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งค่า IOC ของ
แบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.6 ทุกข้อ ผูว้ ิจยั ใช้คาํ ถามทุกข้อคําถาม
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 โรงเรี ยน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 30 คน นํามาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) หาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α-coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ .927
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
ั ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร เพื่อขอความร่ ว มมื อไปยัง
1. ผูว้ ิ จ ัย ทํา หนังสื อถึ งคณบดี บณ
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจัดส่ งแบบสอบถามด้วยตนเอง สําหรับโรงเรี ยนที่สามารถดําเนิ นการได้ ส่ วน
โรงเรี ยนที่อยู่ห่างออกไป ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยโ์ ดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมแนบซอง
เปล่าและติดแสตมป์ เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ ิจยั โดยตรงทางไปรษณี ย ์
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
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2. วิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาล
ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผูว้ ิจยั ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําค่าเฉลี่ยไปเทียบ
กับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1977)
3. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์ก ารกับขวัญในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานครู
โรงเรี ยนเทศบาล ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยใช้สถิติสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, มปป.: 231)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.30 เป็ นเพศชาย
จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.70 มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.89
รองลงมา อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.19 และอายุต่าํ กว่า 31 ปี น้อยที่สุด จํานวน
37 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.24 วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.39
รองลงมา ปริ ญญาโท จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.60 และระดับปริ ญญาเอก น้อยที่สุด จํานวน 16 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.02 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลดํารงตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พนักงานครู ระดับอนุบาล และพนักงานครู
ระดับประถมศึกษา ตําแหน่งละ 76 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ประสบการณ์ในการทํางาน 11 - 15 ปี
มากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.21 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการทํางาน 16 - 20 ปี จํานวน
54 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.68 และมีประสบการณ์ในการทํางาน 6 - 10 ปี และไม่เกิน 6 ปี มีนอ้ ยที่สุด จํานวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.72
ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
วัฒนธรรมองค์การ
1. ด้านนวัตกรรมและความเสี่ ยง
2. ด้านความเอาใจใส่ ต่อรายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านการให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ของงาน
4. ด้านการให้ความสําคัญกับบุคลากร
5. ด้านการให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม
6. ด้านการปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก
7. ด้านความมัน่ คง
ภาพรวม

( X)
4.36
4.28
4.31
4.24
4.20
4.00
4.18
4.24
231

(n = 76)
(S.D.)

0.28
0.29
0.27
0.39
0.38
0.48
0.39
0.26

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางพบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (=4.24, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน โดยเรี ยง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านนวัตกรรมและความเสี่ ยง (=4.36, S.D.=0.28) ด้านการให้ความสําคัญ
กับผลลัพธ์ของงาน (=4.31, S.D.=0.27) ด้านความเอาใจใส่ ต่อรายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน (=4.28,
S.D.=0.29) ด้านการให้ความสําคัญกับบุคลากร (=4.24, S.D.=0.39) ด้านการให้ความสําคัญกับการทํางาน
เป็ นทีม (=4.20, S.D.=0.38) ด้านความมัน่ คง (=4.18, S.D.=0.39) และด้านการปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก
(=4.00, S.D.=0.48) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาลโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
(n = 76)
ขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู
1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูบ้ ริ หาร
2. ด้านความพอใจในหน้าที่การงาน
3. ด้านสัมพันธภาพระหว่างครู
4. ด้านเงินเดือน
5. ด้านปริ มาณการสอน
6. ด้านหลักสู ตร
7. ด้านสถานภาพของครู
8. ด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา
9. ด้านอาคารสถานที่และการบริ การ
10. ด้านความกดดันด้านสังคม
ภาพรวม

()
4.03
3.98
4.05
4.07
4.05
3.98
3.83
3.92
4.21
4.26
4.04

(S.D.)

0.27
0.27
0.36
0.36
0.35
0.27
0.52
0.43
0.45
0.41
0.23

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่า ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาลโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (=4.04, S.D.=0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับ
มากทั้ง 10 ด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความกดดันด้านสังคม (=4.26, S.D.=0.41)
ด้านอาคารสถานที่และการบริ การ (=4.21, S.D.=0.45) ด้านเงินเดือน (=4.07, S.D.=0.36) ด้านปริ มาณ
การสอน (=4.05, S.D.=0.35) ด้านสัมพันธภาพระหว่างครู (=4.05, S.D.=0.36) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั ผูบ้ ริ หาร (=4.03, S.D.=0.27) ด้านหลักสู ตร (=3.98, S.D.=0.27) ด้านความพอใจในหน้าที่
การงาน (=3.98, S.D.=0.27) ด้านชุมชนกับการสนับสนุ นการศึกษา (=3.92, S.D.=0.43) และด้าน
สถานภาพของครู (=3.83, S.D.=0.52) ตามลําดับ
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ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาล
ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
วัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 (X tot ) กับขวัญในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 (Ytot ) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กนั ในทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะที่คล้อยตามกัน ( rxy 
0.845)
เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า วัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 (X tot )
กั บ ขวัญ ในการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานครู โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่ ม การศึ ก ษาท้อ งถิ่ น ที่ 1 (Y1-Y10)
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ ( rxy  0.848-0.898) และเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 (Ytot ) กับตัวแปรวัฒนธรรมองค์การแต่ละตัว (X1-X7) พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ( rxy  0.802 0.878) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านนวัตกรรมและความเสี่ ยง ด้านการให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ของงาน ด้านความเอา
ใจใส่ ต่อรายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน ด้านการให้ความสําคัญกับบุคลากร ด้านการให้ความสําคัญกับการ
ทํางานเป็ นทีม ด้านความมัน่ คง และด้านการปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก ตามลําดับอาจเนื่ องมาจากภายในโรงเรี ยนมี
การปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์การเป็ นอย่างดี มีผูบ้ ริ หารที่มีวฒั นธรรมในการทํางานและการบริ หารงานที่มี
คุณภาพ จึงทําให้วฒั นธรรมองค์การของโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับทิวา เหล่าปาสี และจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั (2560: 286-298) ซึ่ งวิจยั วัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู ้ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า วัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษา อยูร่ ะดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านเช่นเดียวกัน ในขณะที่ชูชาติ งามจริ ต (2549: ง) ได้ศึกษาเรื่ อง วัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรี ยนในอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรี ยนในอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารจะต้องคํานึ งถึงการให้ความสําคัญกับรายละเอียดของงานมุ่งเน้นการให้
ความสําคัญกับบุคลากรและผลลัพธ์ของงานให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีมมุ่งเน้นให้สถานศึกษามี
คุณภาพเป็ นเลิศได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม สอดคล้องกับจงรักษ์ ศรี ทิพย์ และดวงใจ ชนะสิ ทธิ์
(2560: 201-215) ที่วิจยั พัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนอนุบาลประจําจังหวัด
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พบว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนอนุ บาลประจําจังหวัด ประกอบด้วย
1) กระบวนการบริ หารจัดการ 2) การมีส่วนร่ วม 3) การบริ หารทรัพยากรบุคคล 4) ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
5) การจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 6) การวางแผนกลยุทธ์ 7) การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน 8) การนิ เทศ
กํากับ ติดตามและประเมินผล และ 9) ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน เมื่อพิจารณาถึงการธํารงรักษาวัฒนธรรม
องค์การให้ดาํ รงอยู่เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานทั้งในด้านการปฏิบตั ิงานเชิ งรุ กและสร้างความมัน่ คงให้กบั
สถานศึกษาซึ่ งถือเป็ นหน้าที่หลักของผูบ้ ริ หารและคณะครู ที่จะร่ วมกับปฏิบตั ิงานให้สถานศึกษามีคุณภาพ
เป็ นที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชนการธํา รงรั ก ษาวัฒ นธรรมถื อ เป็ นสิ่ ง สํา คัญ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของมัล ลิ ก า
มโนชมพู (2547) ที่ ศึก ษาเรื่ อง การธํารงวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ย นปริ น ส์ รอแยลวิ ท ยาลัย พบว่า
บุคลากรในโรงเรี ยนให้ความสําคัญในเรื่ องการบริ การแก่นักเรี ยนและการทํางานเป็ นทีม โดยค่านิ ยมของ
โรงเรี ยนเป็ นไปตามปรัชญา คําขวัญ และ P.R.C. Spirit คือ ทํางานด้วยความรัก เอื้ออาทร แบ่งปั น ช่วยเหลือ
และเสี ยสละ ปฏิ บตั ิ งานตามนโยบายของสถานศึ กษา มี ความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิงาน อี กทั้งมี การ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม ดูงานและศึกษาต่อ โดยผูบ้ ริ หารมีความเป็ นผูน้ าํ มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ท้ งั นักเรี ยน
และบุคลากร และบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นตระหนักและเห็นคุณค่าของการสื่ อสาร และ
ให้ความสนใจในการแสวงหาความรู ้ ข่าวสารจากหลาย ๆ แหล่ง ในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
จะต้องมีภาวะผูน้ าํ ทางการเปลี่ยนแปลงนํานวัตกรรมใหม่ ๆมาใช้ขบั เคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีแผน
ยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานครู ทาํ งานเป็ นทีม ส่ งเสริ มการทํางานของพนักงานครู ให้
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลกับสถานศึกษาและตัวผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูบ้ ริ หารจะต้อง
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่างๆ และแนวโน้มที่ควรจะเป็ นของสถานการณ์ ทางด้านการจัด
การศึกษาแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานที่มีคุณภาพซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นาถ
โกไศยกานนท์ (2549) ได้ศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมองค์การสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสมุ ทรสาคร พบว่า
วัฒนธรรมองค์การสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่าวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมแบบป้ องกันเชิ งรับอยู่ในระดับ
มาก วัฒนธรรมแบบป้ องกันเชิ งรุ กอยู่ในระดับกลาง ความคิดเห็ นของข้าราชการแต่ละสังกัดเดิ ม ที่มีต่อ
วัฒนธรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร มีความแตกต่างกันเฉพาะรายด้าน คือ ด้านความมุ่ง
พัฒนาบุคลากร ด้านการหลีกเลี่ยงและด้านการมุ่งความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2. จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาลโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 10
ด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความกดดันด้านสังคม ด้านอาคารสถานที่และการบริ การ
ด้านเงินเดือน ด้านปริ มาณการสอน ด้านสัมพันธภาพระหว่างครู ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูบ้ ริ หาร
ด้านหลักสู ตรด้านความพอใจในหน้าที่การงานด้านชุมชนกับการสนับสนุ นการศึกษาและด้านสถานภาพ
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ของครู ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารจะมุ่งเน้นประสิ ทธิภาพและคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยมีผเู ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายสําคัญ และมีพนักงานครู เป็ นตัวจักรสําคัญที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องสร้างสรรค์งานเชิงรุ ก สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กบั
พนักงานครู ให้พนักงานครู ทาํ งานอย่างเต็มศักยภาพ และปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ ผูบ้ ริ หารและครู จะต้อง
มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเป็ นกัลยาณมิตร มอบหมายงานที่ครู ถนัดและมีความสามารถในลักษณะ
ของการวางคนให้ตรงกับงาน ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูส้ ร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยนหมัน่ สร้างกิจกรรมที่มี
จุดมุ่งหมายให้ครู ได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการสอนตามกลุ่มสาระ การทํางาน
เป็ นที ม กี ฬ าสี ครู งานสังสรรค์ช่ว งเทศกาลต่ าง ๆ การไปทัศ นศึ ก ษาร่ ว มกัน ให้ทาํ โครงการเชิ งพัฒ นา
โรงเรี ย นในลัก ษณะกลุ่ ม พัฒ นา หรื อ งานอาสาพัฒ นาสัง คม นํา พาพนัก งานครู ร่ว มมื อ กับ ชุ ม ชนทําให้
โรงเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่ งชุ มชน เป็ นต้น งานที่ได้จะมีคุณภาพที่เกิ ดจากการคิดร่ วมกัน ทําให้พนักงานครู มี
ความสามัคคีกนั มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารยังต้องส่ งเสริ มให้ครู มีความก้าวหน้าในชี วิต
ราชการโดยการส่ งเสริ มให้ครู สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ (คศ. 3) ครู เชี่ยวชาญ
(คศ.4) หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ก้า วเข้า สู่ ต าํ แหน่ ง ทางการบริ ห าร เช่ น เป็ นรองผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาทํางาน เป็ นต้น อีกประการหนึ่ งผูบ้ ริ หารอาจจะจัดระบบสวัสดิการสําหรับพนักงานครู ทุกคนทั้ง
ครู และผูบ้ ริ หาร เช่น การเยี่ยมเมื่อป่ วย การจัดของขวัญตามเทศกาล การมอบเกียรติบตั รเพื่อเชิ ดชูพนักงาน
ครู ที่ทาํ งานดี มีคุณธรรม การจัดห้องพักครู ที่ดี สะดวก มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ในแต่
ละสถานศึ กษาต่ างจัดทํามาก น้อยแล้วแต่บริ บทของสถานศึ กษา อี กประการหนึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ปั จจุบนั ได้รับการสรรหาคัดเลือกมาจากผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทาํ ให้มีการบริ หารงาน
อย่ า งมี คุ ณ ภาพมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารงานที่ ห ลากหลายในการจู ง ใจสร้ า งขวัญ ให้ พ นั ก งานครู ที่ เ ป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิ บตั ิ งานอย่างมี คุณ ภาพจึ งทํา ให้ขวัญในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานครู เทศบาล
โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สมจิ ต ไข่ มุ ก ต์ (2554: 91-94) ที่ วิ จ ัย พบว่ า พนัก งานครู มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาอี ก ทั้ง
ผูบ้ งั คับบัญชามีความมัน่ คงในอารมณ์ มีความสมํ่าเสมอในการทํางาน สัง่ งานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน
ปฏิบตั ิตามขั้นตอน มีการประชุมกันอยู่เสมอ ครู มนั่ ใจในตําแหน่ งหน้าที่ที่ดาํ รงอยู่ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่ วมงาน มีรายได้ และค่าตอบแทนเหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีได้รับความสะดวกในการเบิกจ่าย ที่ต้ งั
ของสถานศึกษามีความเหมาะสมสําหรับการทํางานของพนักงานครู มีบรรยากาศในการทํางานแบบเป็ นมิตร
และมีความเป็ นกันเอง ทําให้มีขวัญ กําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ดี
3. จากการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ทุกคู่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กนั ในทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะที่คล้อย
ตามกันทุกคู่อาจเนื่ องมาจากถ้าผูบ้ ริ หารมีความรู ้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความสามารถในการบริ หารงาน
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มีวฒั นธรรมการบริ หารงานที่ดี นํานวัตกรรมการบริ หาร เทคนิคทางการบริ หารแบบใหม่ มาขับเคลื่อนสร้าง
คุณภาพให้สถานศึกษา เช่น การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน การบริ หารแบบ
สมดุล หรื อการใช้ธรรมาภิบาลในการบริ หาร เพื่อให้พนักงานครู และบุคลากรสร้างมิติการทํางานแบบใหม่ที่
มุ่งเน้นผลการปฏิบตั ิงาน เกิ ดการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เอาใจใส่ และมุ่งเน้นรายละเอียดของการทํางาน เมื่อ
ปฏิ บตั ิ งานใดจะให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่ได้รับจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพและความคุ ม้ ค่า ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานครู เน้นและให้ความสําคัญกับผูร้ ่ วมงานใช้หลักการของการทํางานเป็ นทีม จัดทําแผนกลยุทธ์ที่
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีคุณภาพและสร้างยุทธศาสตร์ เชิงรุ กให้กบั สถานศึกษา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
เช่น การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยการใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การพัฒนาภาษาอังกฤษให้กบั ครู
และนักเรี ยน การทําข้อตกลงร่ วมกันหรื อบันทึ กความเข้าใจ (MOU) กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
สถานศึกษาในต่างประเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพโรงเรี ยน ซึ่ งเมื่อมุ่งเน้นและเพิ่มคุณภาพการปฏิ บตั ิ
วัฒ นธรรมองค์ก ารของสถานศึ ก ษาอย่า งจริ ง จัง แล้ว จะทํา ให้พ นัก งานครู มี ค วามตั้ง ใจ มี ข วัญ ในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาการสอน การดูแลหลักสู ตร ความพึงพอใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งกับผูบ้ ริ หารและเพื่อนพนักงานครู ทําให้พนักงานครู มีขวัญการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ดี รักความก้า วหน้าอยู่ร่ว มกับชุ มชนอย่างมี ความสุ ขและไม่ แปลกแยก จากการดําเนิ นการ
ดัง กล่ า วทําให้ วัฒนธรรมองค์ก ารกับขวัญในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานครู โรงเรี ย นเทศบาลในกลุ่ ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวรรณธนา หงสกล (2556) ที่วิจยั พบว่า วัฒนธรรมโรงเรี ยนในโรงเรี ยนและขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมาก และวัฒนธรรมโรงเรี ยนกับขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้ว เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสู ง และยัง
สอดคล้องกับ มายเออร์ (Myers, 1993) ทําการศึกษาถึงความพึงพอใจในการทํางานด้านการศึกษาผูใ้ หญ่และ
อุดมศึกษาเพื่อทราบองค์ประกอบที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจผลการวิจยั พบว่า เพื่อนร่ วมงาน และ
เงิ นเดื อนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา
ประทุมศาลา ชยากานต์ เรื องสุ วรรณ และธี ระวัฒน์ เยี่ยมแสง (2556) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒ นธรรมองค์ก ารกับ ประสิ ทธิ ภ าพงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบึงกาฬพบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬพบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากอีกทั้งผลการวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิ ภาพ
งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากผลการวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิ ภ าพงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์การด้านการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กและด้านการทํางานเป็ นทีมมี
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอื่น ดังนั้นในโรงเรี ยนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของ
กลุ่ มและทุ กโรงเรี ยนเพื่ อสร้ างแผนยุทธศาสตร์ เ ชิ งรุ ก รวมทั้งการส่ งเสริ ม และสนับสนุ น ให้พ นักงาน
ครู ผสู ้ อนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองในด้านการทํางานเป็ นทีม วัฒนธรรมการทํางานร่ วมกันในทุกภาค
ส่ วน
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู ดา้ นสถานภาพของครู ด้านชุ มชนกับการ
สนับสนุ นการศึกษา ด้านหลักสู ตร และด้านความพอใจในหน้าที่การงานมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นกลุ่ม
การศึ กษาท้องถิ่ นที่ 1 ควรมี นโยบายในการสร้ างขวัญในการทํางานของพนักงานครู โดยการเร่ งพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน ความก้าวหน้าทางอาชี พ การปรับระบบการเปลี่ยนสายงานเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เป็ นศึกษานิ เทศก์ และการพัฒนาความก้าวหน้าด้านผลงานทางวิชาการให้สูงขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ ความสามารถของพนักงานครู และผูบ้ ริ หารในระดับประเทศ ควรกระจายอํานาจ
ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสู่ สถานศึกษา และกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ควรนําการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม และธรรมาภิ บาลมาใช้ในการขับเคลื่อนหลักสู ตร งานวิชาการและการ
จัดการเรี ยนรู ้
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั ขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ครู กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 จึงควรให้ความสําคัญทั้งด้านวัฒนธรรมองค์การและขวัญในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานครู อย่างจริ งจังและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่องค์การที่มีคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1
2. ควรมีการวิจยั ปั จจัยของผูบ้ ริ หารที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 เช่น ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ หารประสบการณ์ในการทํางาน ทักษะในการบริ หารงาน เป็ นต้น
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1โดยใช้
การวิจยั เชิงคุณภาพ
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